
Pàg. 31Núm. 20 – 30 de gener de 2017

Núm. 733
diPUtAció de GirOnA
Servei d’Esports

Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments, les entitats esportives, els 
consells esportius i els centres educatius, en el marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de promoció 
i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 24 de gener de 2017, va aprovar inicialment la convocatòria 
de subvencions dels diferents programes de suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport, d’acord amb 
les bases aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en data 20 de desembre de 2016 i publicades al BOP núm. 8 de 12 de 
gener de 2017, la qual és del tenor literal següent:

“ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE L’ACCIÓ DE PROMOCIÓ I FOMENT DE 
L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT A LES COMARQUES GIRONINES. ANUALITAT 2017

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius i els centres 
educatius, en el marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 20 de desembre de 2016 i publicades al BOP núm. 8 de 12 de gener de 2017.

Els programes de suport són:

Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat físicoesportiva i l’esport.

• A1. Suport als programes municipals anuals de promoció de l’activitat físicoesportiva.
• A2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars.
• A3. Suport a les actuacions urgents en equipaments esportius municipals.
• A4. Suport a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals.

Programa B. Suport a les entitats esportives de les comarques gironines per la promoció i el foment de l’activitat físicoesportiva 
i l’esport:

• B1. Suport a l’activitat esportiva de base.
• B2. Suport a l’esport d’alta competició.
• B3. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars.
• B4. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell estatal o superior que es portin a 

terme fora de Catalunya.

Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l’activitat físicoesportiva i l’esport.

Programa D. Programa “Neda a l’escola” d’adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi 
aquàtic.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import total destinat a la convocatòria és de 1.748.500,00 euros. El crèdit pressupostari va amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i imports següents:

 Programa Aplicació Pressupostària  Import 
A1 Suport als programes municipals 520.3410.46200       350.000,00 € 
A2 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius 520.3410.46201          30.000,00 € 
A3 Suport a les actuacions urgents 520.3410.76200       300.000,00 € 
A4 Suport a la renovació de la gespa artificial 520.3410.76202       112.500,00 € 

Total Programa A       792.500,00 € 
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 Programa Aplicació Pressupostària  Import 
B1 Suport a l’activitat esportiva de base 520.3410.48003       200.000,00 € 
B2 Suport a l’esport d’alta competició 520.3410.48005       320.000,00 € 
B3 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius 520.3410.48006       100.000,00 € 
B4 Suport a la participació en esdeveniments esportius 520.3410.48006          59.000,00 € 

Total Programa B       679.000,00 € 

 Programa Aplicació Pressupostària  Import 
C Suport als consells esportius 520.3410.48007       187.000,00 € 

Total Programa C       187.000,00 € 

 Programa Aplicació Pressupostària  Import 
D Programa “Neda a l’escola” 520.3410.48002          90.000,00 € 

Total Programa D          90.000,00 € 

TOTAL PREVIST    1.748.500,00 € 

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en les subvencions, 
aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim la que es preveu per a cada subprograma, 
derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o d’alguna modificació de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional 
estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions 
i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds

>     El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, presentant, mitjançant l’EACAT per als ajuntaments i l’E-TRAM per a 
la resta de sol·licitants, el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), La sol·licitud 
s’haurà de signar electrònicament mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma 
PSIS del Consorci AOC.

4. Termini de resolució i notificació 

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de tres mesos a comptar a partir de la finalització 
del període de presentació de les sol·licituds, la qual serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i 
també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada el termini màxim de deu dies a comptar des de la 
data d’adopció de l’acord. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

5. Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notificació. 

6. Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la Diputació, i l’extracte d’aquesta, 
d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques, 
l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.” 

Girona, 26 de gener de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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